STATUTEN

I.

DE VERENIGING

1. Rechtsvorm
De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk (hierna “VZW” genaamd) op grond van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019, gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 4 april 2019 (hierna “WVV”).
2. Naam
De vereniging draagt de naam UBA, voluit United Brands Association.
3. Zetel
De zetel van de vereniging is gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen overeenkomstig de bepalingen
van het WVV..
4. Duur
De VZW is opgericht voor onbepaalde duur.
5. Identificatie van de VZW
In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere
stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de VZW, moet de VZW de volgende
gegevens vermelden: 1°) naam van de VZW, 2°) rechtsvorm, voluit of afgekort, 3°) volledig adres van
de zetel, 4°) ondernemingsnummer, 5°) vermelding van “rechtspersonenregister” en bevoegde
rechtbank volgens de zetel, 6°) in voorkomend geval: het e-mailadres en de website van de VZW en
7°) in voorkomend geval, het feit dat de VZW in vereﬀening is.

II.

BELANGELOOS DOEL EN VOORWERP

6. Belangeloos doel van de VZW
De vereniging heeft als belangeloos doel, het stimuleren van een creatief, innovatief en transparant
communicatie-ecosysteem als voedingsbodem voor sterke, duurzame merken. Duurzame merken
zijn immers de beste garantie voor betrokken consumenten, winstgevende bedrijven, gezonde
economische groei en een open, innovatieve samenleving.
7. Voorwerp: activiteiten van de VZW
De concrete activiteiten waarmee het belangeloos doel van de vereniging wordt verwezenlijkt, zijn
onder meer (oplijsting exemplatief, niet exhaustief bedoeld):
-

behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de leden;

-

het overleg en professionele netwerking op regionaal, nationaal en internationaal niveau met
autoriteiten, overheden, consumentenorganisaties en andere belanghebbenden;

-

organiseren van netwerk-evenementen, opleidingen, …;

-

bevorderden van contacten tussen de leden;

-

adviseren van leden;
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-

goederen en rechten, zowel roerende als onroerende, materiële als immateriële, patrimoniale
als extrapatrimoniale goederen verwerven, bezitten en beheren, zowel in vruchtgebruik als in
eigendom of in eender welke vorm;

-

schenkingen en legaten mogen ontvangen, gelden verzamelen, fondsen samenstellen,
artistieke, culturele en pedagogische manifestaties houden of juridische acties inrichten;

-

de roerende en onroerende goederen die eigendom zijn van de vereniging, in
overeenstemming met het hiervoor beschreven belangeloos doel zoals een bonus pater
familias, beheren en in standhouden;

-

zowel in België als in het buitenland, samenwerkingsakkoorden afsluiten met alle natuurlijke
personen, instellingen, overheden, afgeleide organisaties en rechtspersonen, bestaande of
nog op te richten - voor zover het doel ervan gelijkaardig is of hetzij direct hetzij indirect
aanverwant is aan het hare of bijdraagt tot de verwezenlijking ervan of de verwezenlijking
ervan vergemakkelijkt.

Daarnaast kan de vereniging alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen
tot de verwezenlijking van voormeld belangeloos doel, met inbegrip van bijkomstige
handelsactiviteiten waarvan de opbrengsten zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de
belangeloze doelstellingen.

III.

LIDMAATSCHAP

8. Leden (“UBA Merken”)
Er zijn minstens zes leden met alle rechten en plichten zoals omschreven voor de leden in het WVV
(ook “UBA Merken” genoemd). Leden zijn in die hoedanigheid niet aansprakelijk voor de
verbintenissen van de VZW.
Iedere rechtspersoon kan zich kandidaat stellen als lid op voorwaarde dat zij
-

actief zijn op de Belgische markt en b2c en/of b2b marketing- en communicatieinspanningen doen om hun merk uit te bouwen en om hun producten en/of diensten te
vermarkten;

-

niet als hoofdactiviteit diensten en/of producten leveren aan andere leden inzake
communicatie, marketing en/of media-producten;

-

jaarlijkse lidmaatschapsbijdragen betalen.

De kandidaat-leden richten hun kandidaatstelling aan het dagelijks bestuur. Een kandidaat die een
correct ingevuld toetredingsformulier heeft ingediend wordt geacht te zijn aanvaard als lid, tenzij het
bestuursorgaan binnen een periode van 3 maand na ontvangst hiervan anders beslist.
De aanvraagformaliteiten worden desgevallend verder uitgewerkt in het intern reglement.
De verwijzingen naar “leden” in de hierna volgende statuten, dienen te worden gelezen als verwijzing
naar UBA Merken, tenzij expliciet anders vermeld.
9. Toegetreden leden (“UBA Expertise Partners”)
Iedere rechtspersoon kan zich kandidaat stellen als toegetreden lid (ook “UBA Expertise Partners”
genoemd) op voorwaarde dat zij:
-

actief is op de Belgische markt waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het leveren van
communicatie-marketing en/of media-producten en/of -diensten aan UBA Merken;

-

zich verbinden tot actief engagement binnen de vereniging om de expertise van merken in
het UBA domein te verbreden; en

-

jaarlijkse lidmaatschapsbijdragen betalen.
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De kandidaat-toegetreden leden richten hun kandidaatstelling aan het dagelijks bestuur. Een
kandidaat die een correct ingevuld toetredingsformulier heeft ingediend wordt geacht te zijn aanvaard
als toegetreden-lid, tenzij het bestuursorgaan binnen een periode van 3 maand na ontvangst hiervan
anders beslist.
De aanvraagformaliteiten worden desgevallend verder uitgewerkt in het intern reglement.
10. Ledenbijdrage
De leden en toegetreden leden betalen een lidmaatschapsbijdrage die wordt vastgelegd aan de hand
van barema’s zoals goedgekeurd door het bestuursorgaan en die in het hoogste barema maximum
35.000 EUR zal bedragen. De barema’s en de verschuldigde lidmaatschapsbijdragen worden
jaarlijkse aangepast aan de gezondheidsindex.
De bijdragen zijn niet deelbaar en zullen integraal verschuldigd zijn door de leden respectievelijk
toegetreden leden, dewelke op 1 januari van het jaar waarop zij betrekking hebben, lid respectievelijk
toegetreden lid waren van de vereniging. Een uitzondering geldt voor de leden respectievelijk
toegetreden leden die worden aanvaard gedurende het jaar, dewelke slechts lidmaatschapsbijdragen
verschuldigd voor het jaar waarin zij werden aanvaard, pro rata temporis, doch zijn er tevens toe
gebonden de lidmaatschapsbijdragen te betalen voor het volledige kalenderjaar dat volgt op het
kalenderjaar waarin het toetrad.
De bijdragen zijn jaarlijks betaalbaar ten laatste op 31 maart van elk jaar. Bij gebreke van tijdige
betaling zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een nalatigheidsinterest op de
bijdragen verschuldigd zijn aan de interestvoet van 8%. Leden of toegetreden leden die in gebreke
blijven hun opeisbare lidmaatschapsgelden te betalen, zijn van rechtswege vervallen van hun
respectievelijke lidmaatschapsrechten ter algemene vergadering, zolang de lidmaatschapsgelden niet
volledig zijn aangezuiverd.
De barema’s en de modaliteiten voor het bepalen van deze barema’s, worden vastgelegd in het intern
reglement.
11. Uittreding
Leden en/of toegetreden leden kunnen op elk ogenblik uittreden door een schriftelijke melding per email en/of per gewone brief te richten aan het dagelijks bestuur. Het ontslag zal ingaan op het einde
van het kalenderjaar. Indien het vrijwillig ontslag wordt ingediend na 30 juni van een kalenderjaar (n)
zal dit ontslag slechts eﬀect ressorteren op 31 december van het daaropvolgende kalenderjaar (n+1).
Leden en/of toegetreden leden blijven bijgevolg gehouden tot de betaling van de
lidmaatschapsbijdragen tot aan de inwerkingtreding van het ontslag. Dit betekent dat in het geval dat
het ontslag wordt ingediend na 30 juni van een kalenderjaar (n) het betrokken lid en/of toegetreden lid
de lidmaatschapsgelden voor het jaar waarin ontslag werd gegeven (n) en het daarop volgend
kalenderjaar (n+1) verschuldigd is.
12. Uitsluiting
Een lid kan op elk ogenblik, op voorstel van het bestuursorgaan of op verzoek van minstens 1/5 van
alle leden, worden uitgesloten door een bijzonder besluit van de algemene vergadering, waarop
minstens 2/3 van alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en waarbij voor de beslissing een
2/3-meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden vereist is.
Onthoudingen [en ongeldige stemmen] worden niet meegerekend, noch in de teller noch in de
noemer, en gelden bijgevolg niet als tegenstemmen.
De uitsluiting moet worden aangegeven in de oproeping. Het lid waarvan de beëindiging van het
lidmaatschap wordt voorgesteld, wordt geïnformeerd over de motieven voor uitsluiting door de
Voorzitter van Bestuursorgaan. Het lid heeft het recht gehoord te worden op de algemene
vergadering en kan zich, desgewenst, laten bijstaan door een advocaat.
Toegetreden leden die handelen in strijd met de statuten en/of de toetredingsvoorwaarden kunnen
door een eenzijdig besluit van het bestuursorgaan uitgesloten worden van het toegetreden
lidmaatschap.
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13. Rechten
Een ontslagnemend of uitgesloten lid en/of toegetreden lid kan reeds betaalde bijdragen niet
terugvorderen.
Geen enkel lid en/of toegetreden lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op het bezit van
de vereniging op grond van de enkele hoedanigheid van lid en/of toegetreden lid. Deze uitsluiting
van rechten op de activa geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het
lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de vereniging enz.

IV.

ALGEMENE VERGADERING

14. Samenstelling
De algemene vergadering bestaat uit de leden. Alle leden hebben gelijk stemrecht. Elk lid heeft één
stem.
De toegetreden leden hebben geen stemrecht, maar hebben het recht om vergaderingen van de
algemene vergadering van de vereniging bij te wonen met raadgevende stem.
Leden en toegetreden leden worden op de algemene vergadering vertegenwoordigd door de
natuurlijke persoon die zij afvaardigen.
15. Waarnemers
Waarnemers kunnen de algemene vergadering bijwonen en mogen zich, mits toestemming van de
Voorzitter, tot de algemene vergadering richten.
16. Bevoegdheden
De volgende exclusieve bevoegdheden kunnen uitsluitend door de algemene vergadering
uitgeoefend worden:
1.
de wijziging van de statuten;
2.
de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
3.
de benoeming en de afzetting van de commissaris en het bepalen van diens bezoldiging;
4.
de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen en, in voorkomend geval, het instellen
van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;
5.
de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening;
6.
de ontbinding van de VZW;
7.
de uitsluiting van een lid;
8.
de omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als een
sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
9.
het doen of aanvaarden van een inbreng om niet van een algemeenheid;
17. Oproepingen
De jaarlijkse bijeenkomst van de gewone algemene vergadering zal plaatsvinden ten laatste in de
maand april. De oproeping wordt minstens 15 dagen vóór de datum van de algemene vergadering
naar alle leden, bestuurders en, in voorkomend geval, commissarissen verstuurd per e-mail of per
gewone post op het nummer of adres dat het lid daartoe laatst heeft opgegeven.
De vergaderingen worden door het bestuursorgaan bijeengeroepen. Aan de oproeping wordt een
ontwerp van agenda toegevoegd zoals bepaald door het bestuursorgaan. Ook elk punt dat door
minstens 1/20 van de leden aangebracht werd, moet op de agenda worden geplaatst.
Wanneer de agenda betrekking heeft op een statutenwijziging betreft het een buitengewone
algemene vergadering conform artikel 9:21 WVV.
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18. Quorum, beraadslaging en stemming
Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de geldige stemmen van de ter
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve wanneer het WVV of de statuten dit
anders voorzien. Onthoudingen [en ongeldige stemmen] worden niet meegerekend, noch in de teller,
noch in de noemer en gelden bijgevolg niet als tegenstemmen. Bij staking van stemmen zal de stem
van de Voorzitter doorslaggevend zijn.
De wijziging van de statuten vereist een beraadslaging in een buitengewone algemene vergadering
die voldoet aan een quorum van 2/3 van de leden, aanwezig of vertegenwoordigd. Ingeval op de
eerste vergadering minder dan 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede
vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen
aannemen met de meerderheden hierna bepaald, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de
eerste vergadering worden gehouden. De beslissing wordt geacht aanvaard te zijn indien ze wordt
goedgekeurd door 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Wanneer de
statutenwijziging betrekking heeft op het belangeloos doel of het voorwerp waarvoor de VZW is
opgericht of op de ontbinding, vereist ze een meerderheid van 4/5 van de stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden. Onthoudingen [en ongeldige stemmen] worden niet
meegerekend in de teller noch in de noemer en gelden bijgevolg niet als tegenstemmen.
Leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door andere leden worden
vertegenwoordigd bij (al dan niet imperatieve) volmacht. Elk lid kan maximum drie volmachten
dragen.
Indien de oproeping dit vermeldt, kunnen (i) vergaderingen van de algemene vergadering worden
gehouden door middel van elk telecommunicatiemiddel dat een gezamenlijke beraadslaging toelaat,
zoals telefonische- of videoconferenties of (ii) de leden op afstand deelnemen aan de vergadering
door middel van elk telecommunicatiemiddel dat een gezamenlijke beraadslaging toelaat, zoals
telefonische- of videoconferenties.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of bij diens
afwezigheid door de vice-voorzitter met de hoogste ononderbroken lidmaatschapsanciënniteit, en bij
diens afwezigheid door de bestuurder met de hoogste ononderbroken lidmaatschapsanciënniteit.
Er worden notulen opgesteld en bijgehouden.

V.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

19. Samenstelling Bestuursorgaan
De vereniging wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaande uit ten minste 5 (vijf) en ten
hoogste 35 (vijfendertig) bestuurders. Bestuurders dienen te worden benoemd uit andere personen
dan de toegetreden leden.
De rechtspersoon die werd benoemd tot bestuurder (“rechtspersoon-bestuurder”), zal deze een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aanduiden. De rechtspersoon-bestuurder duidt
daarbij de natuurlijke persoon aan die het bij de kandidaatstelling als bestuurder had aangegeven.
Ingeval een andere natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger wordt aangeduid of de vaste
vertegenwoordiger in de loop van het mandaat door de bestuurder rechtspersoon wordt gewijzigd,
wordt de rechtspersoon-bestuurder geacht zijn bestuursmandaat te hebben neergelegd, tenzij het
bestuursorgaan de nieuwe natuurlijke persoon alsnog aanvaardt als vaste vertegenwoordiger van de
betrokken rechtspersoon-bestuurder.
Ingeval een plaats van een bestuurder openvalt voor het einde van de duur van het mandaat, heeft
het bestuursorgaan het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren.
Het bestuursorgaan kiest onder de bestuurders een Voorzitter en twee vice-voorzitters alsook elke
andere functie dewelke zij nodig acht, voor een termijn van drie jaar, waarbij de duur van deze
functies gebonden is aan de duur van hun bestuurdersmandaat. De voorzitter is slechts éénmaal
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herverkiesbaar, tenzij er geen andere kandidaten zouden zijn. De andere mandaten zijn slechts 2 maal
herverkiesbaar, tenzij er geen andere kandidaten zouden zijn.
De bestuurders worden door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
De algemene vergadering kan ten allen tijde, bij gewone meerderheid van aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen een einde stellen aan het mandaat van de bestuurders. Zij dient haar
beslissing niet met redenen te omkleden noch te rechtvaardigen.
Een bestuurder kan steeds vrijwillig ontslag nemen. Een dergelijk vrijwillig ontslag dient per
aangetekend schrijven ter kennis gebracht te worden van het bestuursorgaan.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van bestuurder
onbezoldigd.
20. Vergaderingen, beraadslaging en beslissing
Het bestuursorgaan vergadert minstens drie maal per jaar en telkens wanneer zulks is vereist in het
belang van de vereniging. De bestuursvergaderingen vinden plaats in België.
Het bestuursorgaan vergadert na oproeping door de Voorzitter.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van de bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien de oproeping dit vermeldt, kunnen (i) vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden
door middel van elk telecommunicatiemiddel dat een gezamenlijke beraadslaging toelaat, zoals
telefonische- of videoconferenties of (ii) de bestuurders op afstand deelnemen aan de vergadering
door middel van elk telecommunicatiemiddel dat een gezamenlijke beraadslaging toelaat, zoals
telefonische- of videoconferenties.
Elke beslissing van het bestuursorgaan wordt genomen bij gewone meerderheid van de stemmen. In
geval van gelijkheid van stemmen zal de stem van de Voorzitter doorslaggevend zijn.
Bestuurders kunnen zich laten vertegenwoordigen door een ander bestuurder middels volmacht, met
dien verstande dat ieder bestuurder slechts twee volmachten kan dragen.
Er worden notulen opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen eveneens worden genomen bij eenparig schriftelijk
besluit van alle bestuurders.
21. Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te stellen en beslissingen te nemen die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp en het belangeloos doel van de vereniging, met
uitzondering van die beslissingen waarvoor de algemene vergadering exclusief bevoegd is. Het
bestuursorgaan is ook bevoegd voor de opmaak van een intern reglement.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan
aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Niet-naleving
ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.
Het bestuursorgaan kan een deel van zijn beslissingsbevoegdheid delegeren aan één of meerdere
derden niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het
algemeen beleid van de vereniging of de algemene bestuursbevoegdheid van het Bestuursorgaan. Bij
toekenning van specifieke opdrachten en taken kan het bestuursorgaan de betrokken
gevolmachtigde hiervoor in ruil een marktconforme vergoeding toekennen, ongeacht of deze laatste
bestuurder is dan niet.

Statuten UBA vzw - BAV 29-06-2020

p. 6/10

22. Externe vertegenwoordigingsmacht
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vereniging als college in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij vertegenwoordigt de vereniging door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college,
wordt de vereniging in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door:
-

indien er slechts één bestuurder werd belast met het dagelijks bestuur, de enige bestuurder
belast met het dagelijks bestuur; of

-

indien er meerdere bestuurders werden belast met het dagelijks bestuur, door twee
bestuurders belast met het dagelijks bestuur samen handelend; of

-

door de Voorzitter samen handelend met een tweede bestuurder.

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vereniging aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de VZW binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de
grenzen tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.
23. Tegenstrijdig belang
Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken
die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de
betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór het bestuursorgaan een besluit
neemt.
Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen
van de vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. Het is het bestuursorgaan
niet toegelaten deze beslissing te delegeren.
De bestuurder met het tegenstrijdig belang verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich van de
beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft.
Het bestuursorgaan volgt de wettelijke procedure inzake notulering en, desgevallend, opname in het
jaarverslag of mededeling aan de commissaris.
Ingeval de vereniging een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan
hem meegedeeld. De commissaris beoordeelt in een aparte sectie van het verslag op grond van
artikel 3:74 WVV de vermogensrechtelijke gevolgen van de verrichting voor de vereniging.
Voormelde procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de
voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke
verrichtingen.
24. Comités
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om comités, ad hoc en/of permanent, op te richten
waarvan het de bevoegdheid, werking en samenstelling regelt bij de beslissing tot oprichting dan wel
in het intern reglement.
25. Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vereniging op intern vlak, alsook de externe vertegenwoordiging wat
betreft dat dagelijks bestuur kan door het bestuursorgaan worden opgedragen aan één of meer
personen, al dan niet bestuurders, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. De
perso(o)n(en) die worden belast met het dagelijks bestuur vormen desgevallend samen het “dagelijks
bestuur”.
Het bestuursorgaan is bevoegd voor het toezicht op het dagelijks bestuur.
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Overeenkomstig artikel 9:10, tweede lid WVV, worden tot daden van dagelijks bestuur gerekend
zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de dagelijkse behoeften van de VZW
als deze die, ofwel om redenen van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het Bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, geldt de bevoegdheid voor dagelijks bestuur
zowel wat de interne beslissingsbevoegdheid betreft als wat de externe vertegenwoordigingsmacht
voor dat dagelijks bestuur betreft.
Het bestuursorgaan stelt desgevallend de vergoeding vast voor de perso(o)on(en) belast met het
dagelijks bestuur.
26. Bekendmakingsvereisten
De benoeming van de leden van het bestuursorgaan en het dagelijks bestuur alsook hun
ambtsbeëindiging wordt, met oog op hun tegenwerpelijkheid aan derden, openbaar gemaakt door
neerlegging in het verenigingsdossier ter griﬃe van de bevoegde rechtbank, en door publicatie van
een uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad conform de bepalingen van de wet.
27. Aansprakelijkheid van de bestuurder en dagelijks bestuurder
De bestuurders, desgevallend dagelijks bestuurders, zijn niet persoonlijk gehouden tot uitvoering van
de verbintenissen van de vereniging.
Tegenover de vereniging en tegenover derden is hun aansprakelijkheid beperkt tot de vervulling van
de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en in de
statuten. Bestuurders zijn slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich
kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders,
geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen.
Bestuurders zijn enkel aansprakelijk voor de hen als bestuurders persoonlijk toerekenbare fouten
begaan in hun opdracht van (dagelijks) bestuur. Deze aansprakelijkheid is hoofdelijk tenzij de
bestuurders geen deel hebben gehad aan de fout en de beweerde fout hebben gemeld aan alle
andere leden van het bestuursorgaan. Deze melding evenals de bespreking waartoe zij aanleiding
geeft, wordt opgenomen in de notulen.

VI.

TOEZICHT DOOR EEN COMMISSARIS

28. Benoeming Commissaris
Zolang de vereniging voor het laatst afgesloten boekjaar niet valt onder de toepassing van artikel
3:47, § 6 WVV, is de vereniging niet verplicht om een commissaris te benoemen.
De algemene vergadering benoemt een commissaris conform de bepalingen van artikel 3:47 WVV of
specifieke reglementering ter zake.

VII.

FINANCIERING EN BOEKHOUDING

29. Financiering
De vereniging zal onder meer worden gefinancierd door subsidies, toelagen, giften, bijdragen,
schenkingen, legaten, gegeven zowel om de algemene doeleinden van de vereniging te
ondersteunen als ter ondersteuning van een specifiek project.
Daarnaast kan de vereniging fondsen verwerven op elke andere wijze die niet in strijd is met de wet.
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30. Boekhouding
Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.
De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:47 WVV en koninklijk besluit
van 29 april 2019.
Het Bestuursorgaan legt de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar ter goedkeuring voor aan de
jaarlijkse Algemene Vergadering.
De jaarrekening van de vereniging wordt neergelegd overeenkomstig de bepalingen van artikel 3:47,
§ 7 WVV en het koninklijk besluit van 29 april 2019.

VIII.

ONTBINDING

31. Beslissing tot ontbinding
De algemene vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen met betrekking
tot de ontbinding voorgelegd door het bestuursorgaan of door minimum 1/5 van alle leden. De
samenroeping en agendering vinden plaats overeenkomstig het bepaalde in deze statuten.
De beraadslaging en beslissing over de ontbinding wordt genomen in een algemene vergadering
overeenkomst quorum en meerderheid zoals vereist voor de wijziging van het doel en/of voorwerp.
Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vereniging steeds dat zij “vzw in vereﬀening” is
overeenkomstig de wetgeving.
32. Vereﬀening
Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de algemene vergadering één of
meer vereﬀenaars waarvan zij de opdracht zal omschrijven.
In geval van ontbinding en vereﬀening, beslist de algemene vergadering over de finale bestemming
van het netto-actief van de Vereniging. Dit wordt overgedragen aan een vereniging, en bij
ontstentenis ervan aan een stichting of instelling, met een gelijkaardig doel.
Alle beslissingen betreﬀende de ontbinding, de vereﬀeningsvoorwaarden, de benoeming en de
ambtsbeëindiging van de vereﬀenaars, de afsluiting van de vereﬀening en de bestemming van het
actief worden neergelegd ter griﬃe en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:7, 2:13 en 2:136 WVV en de uitvoeringsbesluiten
daaromtrent.

IX.

SLOTBEPALINGEN

33. Geheimhouding
De uitwisseling tussen leden van inlichtingen of gegevens met betrekking tot de vereniging en haar
activiteiten, zal beschouwd worden als vertrouwelijk, ongeacht of die uitwisseling mondeling of op
enige andere wijze geschiedt. Van deze inlichtingen moet met grote omzichtigheid gebruik worden
gemaakt. Hij die de inlichtingen ontvangt, mag deze slechts rechtstreeks of onrechtstreeks publiceren
of meedelen aan derden, mits de uitdrukkelijke toestemming van de leden die de inlichtingen
verstrekt hebben.
34. Mededingingsrecht
De vereniging vertegenwoordigt de belangen van adverteerders en is een forum voor rechtmatige
contacten tussen de verschillende partijen van de reclame-industrie. De vereniging zal onder geen
enkel beding worden gebruikt om mededingings-beperkend gedrag in de hand te werken en zal niet
betrokken worden in discussies of activiteiten die strijdig zijn met de mededingingsrecht en de
eerlijke handelspraktijken. De vereniging zal niet deelnemen, noch in eigen naam noch in naam van
haar leden, aan discussies of activiteiten die strijdig zijn met deze wetgeving.
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Als voorwaarde tot lidmaatschap en toegetreden lidmaatschap, erkennen de leden van de vereniging
dat hun lidmaatschap aan de vereniging onderworpen is aan de regels van de wet op het
mededingingsrecht en gaan akkoord om deze volledig en strikt na te leven.
De leden zijn ertoe gebonden om de vereniging niet direct of indirect te gebruiken:
a.
Om akkoorden of overeenkomsten met één of meer van hun concurrenten te bereiken of
proberen te bereiken;
b.
Om geheime of beschermde informatie over welke andere onderneming ook, buiten elke
bonafide activiteit om, te verkrijgen of proberen te verkrijgen, of uit te wisselen of proberen uit te
wisselen;
c.
Om anti-concurrentieel of collusief gedrag van welke aard ook te bevorderen, of om andere
activiteiten uit te oefenen die de regels van het antitrust- en mededingingsrecht, de reglementering,
de directieven of wetten van een Staat zouden kunnen overtreden, of om op een andere manier een
volledige en eerlijke concurrentie te benadelen.

35. Toepasselijk recht
Voor alles wat niet voorzien wordt in deze statuten, zijn het WVV en de relevante uitvoeringsbesluiten
van toepassing.
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